P R O T O K O Ł Nr XX/2020
=====================================
z XX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r.
w sali kina Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1500 do godz.
1630.
W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu,
zgodnie z listą obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Z-ca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- pracownik Urzędu Gminy, Informatyk
- p. Rafał Jończy.
------------------------------------------------------------------------------------------------PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe.
Przedstawienie porządku obrad.
Odpowiedzi Wójta na zapytania i interpelacje.
Zapytania i interpelacje radnych.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Informacja w sprawie weryfikacji wniosków sołectw w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na 2021 r. ze
środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Statutu Urzędu
Gminy Budzyń.
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Budzyń.
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy Budzyń.
15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Budzyń.
16. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
17. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2020 rok.
18. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020-2025.
19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Budzyń na 2021 r.
21. Wolne głosy i informacje.
22. Zakończenie obrad.
------------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XX Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości, informując na wstępie, że obrady są transmitowane
i nagrywane, do udostępnienia na stronie Gminy Budzyń.
Adn. 2
P. Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział
15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować
i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad,
który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał p. Zastępca Wójta Gminy, który poinformował,
że na ostatniej Sesji Rady Gminy nie zgłoszono na piśmie interpelacji i zapytań,
które wymagałyby przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Budzyń. Informacja ta stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 5
Następnie p. Przewodniczący obrad poinformował, że od ostatniej Sesji
Rady Gminy Budzyń nie zgłoszono na piśmie i nie przekazano na ręce
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Przewodniczącego Rady Gminy zapytań lub interpelacji, które wymagałyby
przekazania na stronę BIP Gminy Budzyń.
P. Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych
chciałby na Sesji zgłosić na piśmie zapytania lub interpelacje.
Radni nie zgłosili zapytań lub interpelacji.
Adn. 6
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad przypomniał, że na ostatniej
Sesji Rady Gminy podjętych zostało ogółem 9 uchwał. Radni zapoznali się
z informacją z realizacji powyższych uchwał w materiałach otrzymanych przed
Sesją, w związku z czym nie została ona przedstawiona podczas obrad Sesji.
Do powyższej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie p. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
30 listopada 2020 r.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Adn. 8
W następnej kolejności głos zabrał p. Zastępca Wójta Gminy, który
przedstawił informację z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej Sesji
Rady Gminy tj. od 30 listopada 2020 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie p. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie
protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia 30 listopada 2020 r.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowaniu przyjęto protokół z XIX Sesji Rady Gminy Budzyń –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
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Adn. 10
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot. informacji
w sprawie weryfikacji wniosków sołectw Gminy Budzyń w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na rok 2020,
ze środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
Do omówienia tego dokumentu przystąpił p. Zastępca Wójta Gminy,
który przedstawił wysokość funduszu sołeckiego, przypadającą na
poszczególne sołectwa w 2021 r. oraz nazwę zadania i zaplanowaną kwotę na
jego realizację w poszczególnym sołectwie. W/w poinformował, że łączna
kwota należna dla wszystkich sołectw w Gminie Budzyń z tytułu funduszu
sołeckiego na 2021 r. wynosiła 400.245,87 zł, lecz została pomniejszona
o kwotę 54.559,14 zł przypadającą sołectwu Budzyń, które z dniem 1 stycznia
2021 r. ze względu na zmianę statutu miejscowości Budzyń, przestanie istnieć.
P. Zastępca Wójta Gminy poinformował, że w wyniku analizy, wszystkie
planowane zadania
spełniają wymogi określone w przepisach ustawy
o funduszu sołeckim i w związku z tym wszystkie zostały przyjęte do realizacji
w 2021 r.
Na zakończenie omawiania powyższego tematu p. Zastępca Wójta Gminy
przypomniał, że ustawa o funduszu sołeckim stanowi, że środki z tego funduszu
przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi
Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią
rozwoju Gminy.
Powyższy dokument stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 11
P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/224/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia
13 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Sekretarz Gminy, informując,
że w 2006 r. został uchwalony Statut Urzędu Gminy Budzyń, który wymaga
uchylenia. P. Sekretarz Gminy poinformowała, że wszystkie sprawy dot.
funkcjonowania Urzędu regulowane są zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń.
Od 1 stycznia 2021 r. omawiany dokument, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, nie powinien występować w obrocie prawnym.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/211/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/224/2006 Rady Gminy Budzyń
z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy
Budzyń – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Zastępca Wójta Gminy,
informując, że podjęcie powyższej uchwały jest zasadne, ze względu na
konieczność uregulowania spraw własnościowych nieruchomości o nr ewid.
238/11, o pow. 0,8290 ha, położonej w Podstolicach. W/w poinformował, że
powyższa nieruchomość miałaby służyć celowi publicznemu, jako droga
dojazdowa do nowo wydzielonych działek budowlanych, a w przyszłości
służyłaby do ułożenia w niej odpowiednich mediów, jakie są wymagane przy
budownictwie jednorodzinnym.
P. Zastępca Wójta poinformował, że temat ten był omawiany na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń, gdzie
uzyskał pozytywną opinię radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/212/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu
mienia komunalnego Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił p. Zastępca Wójta Gminy,
informując, że właściciel nieruchomości położonej na os. Piaski w Budzyniu
wystąpił z wnioskiem o nabycie od Gminy Budzyń dwóch działek położonych
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w centrum tego osiedla, tj. działki o nr ewid. 1726/1 o pow. 0,0060 ha oraz
działki o nr ewid. 1726/2 o pow. 0,0096 ha, w celu poszerzenia swojej
nieruchomości. P. Zastępca Wójta poinformował, że są to małe działki,
stanowiące mienie komunalne, które byłyby zbyte w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego.
P. Zastępca Wójta poinformował, że temat ten był omawiany na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń, gdzie
uzyskał pozytywną opinię radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/213/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzyń oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Budzyń.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówił
p.
Zastępca
Wójta Gminy, informując, że co pewien czas Wójt Gminy jest zobowiązany do
przeprowadzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
W/w poinformował, że w wyniku ww. analiz, biorąc pod uwagę zgodność
z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdzono, że nie jest aktualne obowiązujące studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także 16 z 43 obowiązujących
planów miejscowych. Rozstrzygnięcie to powoduje konieczność przystąpienia
do sporządzania zmian ww. dokumentów, w celu umożliwienia realizacji
zabudowy mieszkaniowej, a także budownictwa związanego z lokalną
przedsiębiorczością, ze względu na dynamiczny rozwój gminy.
W/w poinformował, że rozstrzygnięcia niniejszej uchwały pozwolą na realizację
przez Wójta Gminy Budzyń zakładanych działań w zakresie planowania
przestrzennego na terenie Gminy Budzyń, co potwierdza zasadność podjęcia
powyższej uchwały.
P. Zastępca Wójta poinformował, że temat ten był omawiany na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń, gdzie
uzyskał pozytywną opinię radnych.
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Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/214/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Budzyń –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
P. Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Budzyń.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówił
p.
Zastępca
Wójta Gminy, wyjaśniając, że aglomeracja dotyczy gospodarki wodnościekowej na terenie gminy. Aglomeracja Budzyń obejmuje swym zasięgiem
tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią
ścieków w Budzyniu. P. Zastępca Wójta wyjaśnił, że ponieważ dokument
wyznaczający aglomerację Budzyń zachowuje moc tylko do 31 grudnia 2020 r.
niezbędne jest dokonanie aktualizacji aglomeracji Budzyń, zgodnie z unijnymi
wymogami.
W/w poinformował, że w wyniku przeglądu obszarów i granic aglomeracji
stwierdzono, że ze względu na rozwój skanalizowania terenu gminy oraz zmianę
liczby mieszkańców zachodzi potrzeba zaktualizowania granic i obszaru
aglomeracji, a także rzeczywistej liczby mieszkańców tj. 7010 RLM na terenie
aglomeracji. W/w poinformował, że obszar aglomeracji Budzyń został
wyznaczony na terenie części miejscowości Budzyń, Podstolice, Dziewoklucz,
Kąkolewice, Brzekiniec, Nowe Brzeźno, Sokołowo Budzyńskie, co ukazane jest
w załącznikach stanowiących część graficzną projektu uchwały.
Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone
w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
W/w poinformował, że uzgodnienia nowych granic i obszaru aglomeracji
Budzyń, poprzez wyłączenie obszarów nieskanalizowanych oraz włączenie
obszarów planowanych do skanalizowania lub obszarów obecnie
skanalizowanych, a nie ujętych w obecnej aglomeracji - zostały dokonane przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni
w Poznaniu, postanowieniem PO.ZZŚ.4.417.36m.1.2020.MDB z dnia 8 grudnia
2020 r.
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P. Zastępca Wójta poinformował, że dzisiejszy dokument umożliwi
pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje związane z gospodarką wodno –
ściekową, w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
W/w dodał, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń, gdzie
uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/215/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Budzyń –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Sekretarz Gminy, informując,
że w wyniku zniesienia z dniem 1 stycznia 2021 r. sołectwa Budzyń oraz nie
dokonania jeszcze wyboru nowego sołtysa w sołectwie Ostrówki należy
dostosować wykaz sołtysów Gminy Budzyń wyznaczonych na inkasentów
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do stanu faktycznego.
P. Sekretarz Gminy stwierdziła, że w związku z tym celowe jest podjęcie
powyższej uchwały porządkowej, która określa obecny stan 11 sołtysów, w celu
prawidłowego poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/216/2020 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
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Adn. 17
P. Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy z projektów uchwał
budżetowych na dzisiejszej Sesji, o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2020 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy jeszcze wprowadzić do
budżetu Gminy na 2020 r. W/w poinformowała, że w związku z realizacją
zadań własnych zwiększa się dochody własne o kwotę 1.500,- zł z tytułu:
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1.500,- zł, z przeznaczeniem na realizację
zadania: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność –
1.500,- zł.
W/w poinformowała, że zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.000.000,- zł
z tytułu przelewów z rachunków lokat oraz zwiększa się rozchody budżetu
o kwotę 3.000.000,- zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.
W/w poinformowała, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Skarbnik Gminy poinformowała, że w wyniku
przedstawionych zmian ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r.
w wysokości 49.831.466,19 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r.
w wysokości 56.282.677,45 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/217/2020 Rady Gminy
Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na
2020 rok – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
P. Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
budżetowej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020-2025.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy,
informując, że zmiany w WPF na lata 2020-2025 znajdują się w zapisach
podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
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Następnie W/w poinformowała, z czego wynika konieczność zmian w WPF na
2020 r. :
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
Wydatki majątkowe:
- „Budowa parkingu w m. Wyszyny” – w roku 2021 o kwotę 200.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.000.000,- zł z tytułu – przelewy
z rachunków lokat.
4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 3.000.000,- zł z tytułu – przelewy na
rachunki lokat.
5) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w
latach następnych do wysokości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021-2025.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/218/2020 Rady Gminy
Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020-2025 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
P. Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały, która
wraz z projektem budżetu na 2021 r. jest najważniejszą pozycją dzisiejszych
obrad, tj.: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
Na wstępie p. Przewodniczący obrad przedstawił kolejność czynności
niezbędnych do zachowania prawidłowości uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
Zgodnie z przedstawioną kolejnością p. Przewodniczący obrad w tym
miejscu odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025, który był szczegółowo
omawiany i analizowany na posiedzeniach wspólnych Komisji Rady Gminy
Budzyń.
Po odczytaniu powyższego projektu uchwały p. Przewodniczący obrad
przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w Poznaniu, w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Budzyń, informując, że jest to opinia pozytywna,
z uwagą opisaną w pkt II uzasadnienia.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Następnie, w celu przedstawienia autopoprawek Wójta Gminy do
projektu powyższej uchwały p. Przewodniczący obrad oddał głos p. Skarbnik
Gminy.
W/w poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń
przygotowana została na lata 2021 – 2025, co wynika z przepisów ustawy
o finansach publicznych. P. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odległy czas
prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości
przyjętych w prognozie, w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, w związku
z czym należy wprowadzić dwie autopoprawki do projektu uchwały.
P. Skarbnik Gminy przystąpiła do przedstawienia pierwszej autopoprawki,
zawartej w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki
samorządu terytorialnego:
- zwiększono dochody ogółem o kwotę 201.000,- zł , w tym dochody bieżące
o kwotę 201.000,- zł. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 201.000,- zł, w tym
wydatki majątkowe o kwotę 210.000,- zł. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę
9.000,- zł.
Następnie w/w przedstawiła drugą autopoprawkę zawartą w załączniku nr 2 –
wykaz przedsięwzięć do WPF:
- zwiększono wartość środków na realizację przedsięwzięcia „Budowa parkingu
w m. Wyszyny” w roku 2021 o kwotę 200.000,- zł.
Po przedstawieniu dwóch autopoprawek do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 20212025, p. Przewodniczący obrad poprosił o ich przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu
głosowania oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało
udział 15 radnych.
W wyniku głosowania przyjęto pierwszą autopoprawkę – jednogłośnie.
Stanowi ona zał. Nr 15 do protokołu.
Do protokołu dołączony jest również rezultat głosowania radnych.
W wyniku głosowania przyjęto drugą autopoprawkę – jednogłośnie.
Stanowi ona zał. Nr 16 do protokołu.
Do protokołu dołączony jest również rezultat głosowania radnych.
Radni po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, nie wnieśli
uwag do przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2021-2025, omawianej szczegółowo na poszczególnych posiedzeniach
Komisji Rady Gminy. P. Przewodniczący obrad poinformował, że
odzwierciedleniem tego jest wydanie pozytywnej opinii o WPF przez
poszczególne Komisje Rady Gminy Budzyń, co zostanie przedstawione przy
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omawianiu następnego punktu obrad dot. projektu uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2021 rok.
P. Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2021-2025.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/219/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2021-2025 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 20
P. Przewodniczący obrad przedstawił ostatni i najważniejszy wraz
z poprzednią uchwałą punkt dzisiejszych obrad tj. projekt uchwały w sprawie
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2021 rok.
Aby zachować prawidłowe procedury przy uchwalaniu budżetu
p. Przewodniczący obrad przywołał tekst § 7 Uchwały Nr XXXIV/299/2010
Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń, zawierający kolejność
czynności niezbędnych do podjęcia uchwały budżetowej.
Zgodnie z wyżej przedstawionymi procedurami p. Przewodniczący
obrad w tym miejscu odczytał projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2021 rok, po czym przypomniał, że zgodnie z procedurą radni
otrzymali materiały dotyczące projektu budżetu na 14 dni przed dzisiejszą Sesją
i szczegółowo zapoznawali się z nimi na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Po odczytaniu powyższego projektu uchwały p. Przewodniczący obrad
przedstawił uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, w sprawie :
- opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2021 rok,
informując, że jest to opinia pozytywna,
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Budzyń na 2021 rok, informując, że również jest to opinia
pozytywna.
Uchwały RIO stanowią odpowiednio zał. Nr 18 i 19 do protokołu.
W następnej kolejności p. Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Rady Gminy Budzyń o przedstawienie opinii
o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2021 r. oraz o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
I tak opinie przedstawili:
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- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń radna p. Izabela
Jenczyk, która poinformowała, że powyższa Komisja wydała pozytywną opinię
o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2021 r. oraz o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025,
- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Budzyń
radny p. Sławomir Binert, który poinformował, że powyższa Komisja wydała
pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2021 r. oraz
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025,
- Przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń radny p. Andrzej Czerwoniec, który
poinformował, że powyższa Komisja wydała pozytywną opinię o projekcie
budżetu Gminy Budzyń na 2021 r. oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2021-2025,
- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu
i Turystyki Rady Gminy Budzyń radny p. Mariusz Ajchsztet, który
poinformował, że powyższa Komisja wydała pozytywną opinię o projekcie
budżetu Gminy Budzyń na 2021 r. oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
Powyższe opinie stanowią odpowiednio załączniki od Nr 20 do Nr 23 do
protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów radny p. Józef Kasperczak, który przedstawił ostateczną opinię
zarówno o projekcie budżetu na 2021 r. jak i o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025, która była podejmowana
w poprzednim punkcie obrad, informując, że jest to opinia pozytywna, wydana
na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Budzyń.
Powyższa opinia Komisji stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Po przedstawieniu niezbędnych dokumentów poprzedzonych
przystąpieniem do uchwalenia budżetu na 2021 rok, p. Przewodniczący obrad
oddał głos p. Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w stosunku do projektu
Uchwały Budżetowej Gminy Budzyń na 2021 rok przyjętego Zarządzeniem
Nr 99/2020 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 listopada 2020 r., dokonano dwóch
autopoprawek do projektu budżetu. Dotyczą one następujących ustaleń
budżetowych :
- Autopoprawka Nr 1:
W § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 201.000,- zł, po zmianach
dochody budżetu na 2021 rok ustala się w wysokości 46.645.529,- zł, zwiększa
się w pkt 1) dochody bieżące o kwotę 201.000,- zł, po zmianach dochody
bieżące wynoszą 46.221.629,- zł.
Zwiększa się:
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Powiatu
Chodzieskiego na dofinansowanie Obozu szkoleniowego Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń o kwotę 1.000,- zł,
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- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 200.000,- zł,
- dokonuje się zmiany opisu źródła dochodu z „zwrot gmin za pobyt dzieci
w przedszkolach” na „zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach
niepublicznych”.
Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 1 i 10.
- Autopoprawka nr 2:
W § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 201.000,- zł, po zmianach wydatki
budżetu na 2021 rok ustala się w wysokości 46.703.456,64 zł, zmniejsza się
w pkt 1) wydatki bieżące o kwotę 9.000,- zł, po zmianach wydatki bieżące
wynoszą 41.258.443,78 zł, zwiększa się w pkt 2) wydatki majątkowe o kwotę
210.000,- zł, po zmianach wydatki majątkowe wynoszą 5.445.012,86 zł.
Zwiększa się wydatki bieżące:
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała
działalność – o kwotę 1.000,00 zł,
Zmniejsza się wydatki bieżące:
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa
i ochrona wód – o kwotę 10.000,- zł ( zmiana klasyfikacji budżetowej
dotyczącej paragrafu z 2830 na paragraf 6230).
Zwiększa się wydatki majątkowe:
- w dziale transport i łączność – drogi publiczne gminne – zwiększa się wartość
środków o kwotę 200.000,- zł na realizację zadania „Budowa parkingu w m.
Wyszyny”,
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa
i ochrona wód – o kwotę 10.000,- zł (zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej
paragrafu z 2830 na paragraf 6230).
Dokonuje się zmian między paragrafami:
- w dziale – administracja publiczna – urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) o kwotę 21.000,- zł z paragrafu 4110 na paragraf 4120,
- w dziale rodzina – świadczenia wychowawcze – o kwotę 1.028,- zł z paragrafu
4010 na paragraf 3110,
- dokonuje się zmiany opisu wydatku z „środki gminy” na „zwrot dla gmin za
pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych”.
Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 2, 4, 6, 9 i 11.
Do przedstawionych autopoprawek nie zgłoszono uwag, w związku
z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o ich przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania przyjęto autopoprawkę Nr 1 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
W wyniku głosowania przyjęto autopoprawkę Nr 2 – jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Autopoprawki stanowią odpowiedni zał. Nr 25 i 26 do protokołu.
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Radni, po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących
projektu uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2021 rok nie zgłosili uwag,
w związku z czym p. Przewodniczący obrad poprosił o jej przegłosowanie.
Przystąpiono do głosowania za pomocą bezprzewodowego systemu głosowania
oraz jednocześnie poprzez podniesienie rąk. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/220/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2021 rok –
jednogłośnie.
Do protokołu dołączony jest rezultat głosowania radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 27 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrał Zastępca Wójta Gminy p. Piotr Jankowski,
który podziękował radnym za jednogłośne uchwalenie budżetu Gminy Budzyń
na 2021 r. i za spokojną, rzetelną pracę przy jego tworzeniu. P. Zastępca Wójta
Gminy stwierdził, że życie wymogło zgłoszenie w dniu dzisiejszym
autopoprawek do projektu budżetu omawianego na posiedzeniach Komisji.
W/w wyraził nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zaplanowane w tej
uchwale przedsięwzięcia.
Adn. 21
W wolnych głosach i informacjach Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za rzetelną
i owocną pracę w 2020 r., życząc jednocześnie zdrowia, spokoju i zadowolenia
zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym w zbliżającym się 2021 roku.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocną pracę
i zakończył XX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)

